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Protokół nr XXXI/18 
z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego  

odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej  
Starostwa Powiatowego w Częstochowie   

 
 
Ad. 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat o godz. 10°°otworzył obrady XXXI Sesji 

witając radnych i gości.  

 

Obecni na sali minutą ciszy uczcili śmierć radnego powiatu częstochowskiego, byłego  

starosty Andrzeja Kwapisza. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że posiedzenie odbywać się będzie po raz 

pierwszy w ramach systemu eSesja, w którym radni za pomocą tabletów będą wspomagać się 

przy głosowaniach, przeglądaniu materiałów sesyjnych oraz zabieraniu głosu. Obecni na sali 

informatycy służą pomocą techniczną. Obrady będą również nagrywane multimedialnie, a 

wyniki głosowań podawane imiennie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady A. Kubat oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 

uczestniczy 24 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 25 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych  

i gości stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.   

 

Radna nieobecna: 

 Barbara Mizera  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapowiedział przystąpienie do złożenia ślubowania przez 

nowo wybraną radną.   

 

Radna M. Brewczyńska- Jeziak złożyła ślubowanie o treści: 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i 

innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził objęcie mandatu przez radną M. Brewczyńską – 

Jeziak i złożył gratulacje. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy do porządku obrad, który radni otrzymali wraz  

z zawiadomieniem o sesji są uwagi i propozycje zmian.  

 

Radny J. Miarzyński wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych 

uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży”. Uchwała w tym zakresie wiąże się z wdrożeniem programu. 
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Wicestarosta H. Kasiura wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Koniecpol zadań z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika i kanału deszczowego w ciągu 

drogi powiatowej nr 1107 S w m. Koniecpol ul. Klonowa, gm. Koniecpol . Uchwałę podejmuje 

się zgodnie z porozumieniem, w którym zezwala się gm. Koniecpol na realizację zadania w 

ramach dotacji udzielonej przez Powiat Częstochowski w wysokości 668 600 zł. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty 

Częstochowskiego. Uchwała wiąże się z potrzebą dostosowania wynagrodzenia starosty do 

obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów, a obniżających 

to wynagrodzenie. Poinformował ponadto, że w pkt.18 z powodu błędu pisarskiego zmienia 

się w tytule uchwały nr drogi, który winien brzmieć: 1047S. Natomiast w podejmowanych 

uchwałach zmienia się publikator ustawy o samorządzie powiatowym, który winien brzmieć: 

Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm., gdyż w toku procedowania uległ modyfikacji. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że zgłoszone propozycje zmian będą 

proponowane do porządku obrad odpowiednio, jako pkt-y: 20a, 20b i 20c. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie propozycję dopisania do porządku 

obrad pkt. 20a.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród 

dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży”. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednomyślnie 24 głosami ”za” przyjęła ww. 

poprawkę.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie propozycję dopisania do porządku 

obrad pkt. 20b.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Koniecpol zadań 

z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika i kanału 

deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107 S w m. Koniecpol ul. Klonowa, gm. 

Koniecpol. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednomyślnie 24 głosami ”za” przyjęła ww. 

poprawkę.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie propozycję dopisania do porządku 

obrad pkt. 20c.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia 

dla Starosty Częstochowskiego. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych jednomyślnie: 24 głosami ”za” przyjęła ww. 

poprawkę.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku dalszych głosów poddał pod głosowanie 

porządek obrad wraz z przegłosowanymi poprawkami. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” przyjęła nw. porządek 

obrad wraz z poprawkami.  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Złożenie ślubowania przez radną Magdalenę Brewczyńską - Jeziak. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Powołanie sekretarzy obrad. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

7. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

8. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym.. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2017 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2017 rok. 

12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2017 rok: 

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania  

 z  wykonania budżetu powiatu w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia, 

b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu 

powiatu częstochowskiego w 2017 roku,  

c. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z 

wykonania budżetu powiatu w 2017 roku,  

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu,  

e. dyskusja; 

f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Częstochowskiego  

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 

rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Częstochowskiego na lata 2018 – 2027. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i 

ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu 

Częstochowskiego.  

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, 

rozliczania  i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu 

powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub 

fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

w sferze pożytku publicznego w 2017 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Blachownia zadań z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi  w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem 

w ciągu drogi powiatowej nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych 

komisji Rady Powiatu w Częstochowie. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Częstochowie. 

20a. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla 

uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży”. 

20b Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  powierzenia Gminie Koniecpol zadań z 

zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika i kanału 

deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107 S w m. Koniecpol ul. Klonowa, gm. 

Koniecpol. 

20c Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla 

Starosty Częstochowskiego. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

23. Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.  

24. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Powiatu. 

 

Starosta K. Smela uhonorował sołtysa Kłomnic Stanisława Matuszczaka, który w konkursie 

organizowanym przez Senat RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz „Gazetę Sołecką” 

zdobył tytuł Sołtysa Roku 2017 okolicznościowym grawertonem i złożył gratulacje, do 

których dołączył Przewodniczący Rady. Sołtys St. Matuszczak od 11 lat jest radnym i 

sołtysem Kłomnic doskonale znającym potrzeby i problemy gminy. Jest propagatorem sportu 

strzeleckiego oraz ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wspiera OSP 

zachęcając młodzież do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa. Działa na rzecz 

Stowarzyszenia Rozwoju Gm. Kłomnice. Umiejętnie pozyskuje środki na lokalne inwestycje 

m.in. na budowę strzelnicy. W powiecie jest wiele takich osób, które należałoby wspierać, 

wyróżniać, albo choćby zgłaszać kandydatury do konkursów - i do tego starosta zachęca.  

 

Sołtys St. Matuszczak podziękował kolegom z gminy i z powiatu, w tym staroście K. Smeli 

oraz wójtowi gminy P. Juszczykowi za docenienie i pomoc stwierdzając, że za jego zasługami 

leży praca, praca i jeszcze raz praca na rzecz własnej miejscowości. 

 

Ad. 5  

Na wniosek Przewodniczącego Rady A. Kubata w porozumieniu z radnymi na sekretarzy 

obrad wybrano jednogłośnie: 24 głosami „za”: 

1. Eugeniusza Borala 

2. Adama Morzyka 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kubat potwierdził wybór sekretarzy. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że protokół nr XXX/18 z XXX Sesji 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku był udostępniony do wglądu publicznego w Biurze 

Rady na 7 dni przed terminem sesji. Został również wyłożony przed niniejszą sesją. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi do protokołu. W związku z ich 

brakiem poddał pod głosowanie ww. protokół (bez odczytywania).  

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” przyjęła protokół  

nr XXX/18. 
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Ad. 7 

Na wniosek Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z radnymi do Komisji Uchwał  

i Wniosków zaproponowano: 

1. Magdalenę Brewczyńsą – Jeziak 

2. Mariannę Dziurę 

3. Adama Wochala 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: jednogłośnie 24 głosami „za” powołała Komisję 

Uchwał i Wniosków w ww. składzie.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad. 8 

Starosta K. Smela przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

ostatniej sesji tj. od 26 kwietnia 2018 roku, w tym informację Powiatowego Zarządu Dróg nt. 

robót zakończonych oraz pozostających w trakcie realizacji.  Poinformował ponadto o 

zadaniach realizowanych przez pozostałe jednostki powiatowe i wydziały starostwa. 

Szczegóły zostały przekazane do protokołu. Nadmienił, że obecny prezes PKS z uwagi na złą 

kondycję finansową Przedsiębiorstwa zwrócił się z prośbą do gmin i powiatu o 

dofinansowanie - niejako licząc na cud, że samorządy pomogą. Starosta poinformował 

ponadto, że w dniu 1 lipca br. odbędzie się na Jasnej Górze Światowy Zlot Kresowian, do 

udziału w którym gorąco zachęca. Radnych zaprasza ponadto na uroczystość 100-lecia OSP 

w Borownie w dniu dzisiejszym, a w przerwie sesji o godz. 12.00 na oficjalne oddanie do 

użytku windy w budynku Starostwa. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Ad. 9  

Radny I. Palutek zgłosił interpelację w sprawie poprawienia źle wykonanego odwodnienia na 

drodze powiatowej w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, którego jakość wywołuje oburzenie 

mieszkańców, którzy zdają pytanie: kto za to odpowie?  Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.  

 

Radny A. Morzyk złożył interpelację w sprawie wykonania renowacji pasów akustycznych na 

drodze powiatowej nr 1054 S w m. Nierada oraz oczyszczenia rowu przy drodze powiatowej nr 

1062 S przy ul. Leśnej we Wrzosowej. Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 

Radny M. Chudzik w im. Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śl. w Kalinie  

i Gm. Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach podziękował Zarządowi, w tym staroście  

K. Smeli za dofinansowanie budowy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z wieżą widokową na 

Pajdowej Górze. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu punktu, 

a także Komisji Rolnictwa, która w lutym br. odwiedziła Zespół Parków oraz Nadleśnictwo 

Herby i zainteresowała się inicjatywą.   

 

Ad. 10 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz Nowicki przedstawił informację o 

stanie sanitarnym powiatu częstochowskiego w 2017 roku omawiając zagadnienia związane z 
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działalnością epidemiologiczną, w tym szczepienia ochronnymi, z nadzorem nad obiektami 

żywieniowo-żywnościowymi, bezpieczeństwem wody przeznaczonej do spożycia oraz do 

kąpieli, oceną obiektów użyteczności publicznej, oceną obiektów nauczania i wychowania, 

oceną wypoczynku dzieci i młodzieży oraz oceną zakładów pracy, chorobami zawodowymi, 

działalnością w kierunku zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz działalnością oświatowo-

zdrowotną. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W 2017 roku na 

terenie powiatu zarejestrowano 957 zachorowań na choroby zakaźne (mniej o 27% w stosunku 

do roku poprzedniego), z powodu których zmarły 3 osoby. Ogółem sytuacja epidemiologiczna 

na terenie powiatu była stabilna. Nie zaobserwowano epidemicznego występowania chorób 

zakaźnych, a najczęstszymi chorobami, jak od lat były choroby wieku dziecięcego. Niestety 

ogólna liczba dzieci, których rodzice uchylają od szczepień w roku minionym wzrosła w 

stosunku do roku poprzedniego do 87 (o 37 osób więcej).  Badania wody przeprowadzone w 

wodociągach publicznych wskazywały kilkakrotne, acz niewielkie przekroczenia badanych 

parametrów. W funkcjonujących na terenie powiatu kąpieliskach tj. w  basenie w Kamienicy 

Polskiej oraz w zbiornikach w Blachowni i w Poniku nie stwierdzono nieprawidłowości, co do 

jakości wody. W obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach nauczania i wypoczynku  z 

roku na rok poprawia się stan utrzymania czystości i porządku, a na skutek przeprowadzanych 

remontów poprawia się również stan techniczny, aczkolwiek stan placówek oświatowo-

wychowawczych charakteryzuje się zróżnicowanym stanem sanitarnym. W roku 

sprawozdawczym stwierdzono 5 przypadków chorób zawodowych: 3 przypadki boreliozy oraz 

po 1 przypadku pylicy płuc i astmy oskrzelowej.  Inspektor Sanitarny odniósł się również do 

działalności SANEPID-u w rb. stwierdzając, że nasiliły się zachorowania na żółtaczkę 

pokarmową, której w mieście odnotowano 90 przypadków, a w powiecie 18. Choroba ta 

przebiega łagodnie, choć zawsze może być różnie, więc zachęca do szczepień. Tak samo 

mobilizuje do szczepień przeciw pneumokokom, które zostały dopisane do kalendarzy sczepień 

począwszy od 2017 roku. Inspektor nadmienił, że dzięki programowi prowadzonemu przez 

powiat częstochowski w ubiegłym roku zaszczepiono 174 dziewczęta przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego HPV. Zapewnił, że szczepienia przeciw HPV, jak również pozostałe 

wbrew pojawiającym się opiniom całkowicie są bezpieczne.  

 

Radny M. Chudzik podziękował szefowi Inspekcji Sanitarnej, a także Wydziałowi ZO i 

naczelnik Km Ewie Kubat-Miedzińskiej za pomoc w sprowadzeniu zwłok mieszkańca 

Aleksandrii. Podziękował także za dobrą współpracę z Inspekcją podczas kontroli jego zakładu 

pracy.   

 

Radny J. Przybylski zwrócił się do Zarządu i Skarbnika Powiatu, aby rozważyć w latach 

następnych rozszerzenie profilaktyki szczepień, bo jak wynika z relacji Inspektora Sanitarnego 

i nie tylko, szczepienia działają, a gdzie nie ma szczepień zaczynają wracać choroby 

dotychczas uznawane za wyginięte. Dobrym przykładem jest samorząd m. Częstochowy, gdzie 

od lat prowadzona jest akcja sezonowych szczepień przeciwko grypie. Dobrze byłoby w 

powiecie akcją taką objąć przynajmniej mieszkańców dps-ów. Apeluje zatem do dyrektorów 

dp-sów i  namawia.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu za 

merytoryczne podejście, profesjonalizm i otwarcie na opiekę sanitarno-epidemiologiczną, gdzie 

wydawane zalecenia sanitarne mają uzasadnienie merytoryczne. W powiecie występuje  

wysoki poziom zabezpieczenia epidemiologicznego. Zajmują się tym profesjonaliści. 

Przewodniczący zachęcał do szczepień przeciwko HPV, bo z powodu raka szyjki macicy w 

Polsce umierają codziennie kobiety i udowodniono merytorycznie związek wirusa z tą chorobą. 

Inicjatywa poprzedniego Przewodniczącego Rady J. Rydzek oraz Komisji Zdrowia ma sens i z 
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pewnością przyniesie efekty. Następnie Przewodniczący Rady zapytał szefa SANEPID-u, czy 

są badania potwierdzające pozytywne skutek sczepień tj. zmniejszenie liczby zachorowań na 

raka szyjki. Przypuszcza, że jest to kwestia czasu.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki potwierdził, że jest to kwestia 

czasu, gdyż efekty w epidemiologii widać po latach, a szczepienia prowadzone są od krótkiego 

okresu i  obserwacje są ostrożne. Dziękuje za ciepłe słowa i za to, że radni rozumieją problem. 

Zapewnił, że jako Stacja Epidemiologiczna służą wsparciem i pomocą.  

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego 

za 2017 rok został dostarczony radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i 

zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Niniejsze sprawozdania przeanalizowano i 

pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Zapytał, czy jest 

potrzeba dodatkowego rekomendowania oraz czy są zapytania do projektu uchwały? 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat w związku z brakiem pytań poddał pod głosowanie ww. 

projekt uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych jednomyślnie: 24 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/235/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały.  

 

Ad. 12a 

Skarbnik K. Toczko przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z 

uzasadnieniem o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z 

wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

zgodnie z uchwałą Nr 4200/VI/82/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku VI Składu Orzekającego 

RIO w Katowicach stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Opinia RIO jest 

pozytywna.  

 

Ad. 12b 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Michalik przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania 

budżetu powiatu w 2017 roku wraz z opinią Komisji, które stanowią załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

postanawiając wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

 

Ad. 12c 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

powiatu w 2017 roku zostało pozytywnie ocenione przez wszystkie Komisje Rady. Stosowne 

zapisy wraz z wynikami głosowania widnieją w protokołach komisji. Opinia Komisji 

Rewizyjnej wraz z wnioskiem absolutoryjnym została radnym przedstawiona we 

wcześniejszym punkcie.  
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Ad. 12d 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił opinię RIO wraz z uzasadnieniem dotyczącą  

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

absolutorium zgodnie z uchwałą Nr 4200/VI/102/2018 z dnia 28 maja 2018 roku VI Składu 

Orzekającego RIO w Katowicach stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Opinia 

RIO jest pozytywna.  

 

Ad. 12e 

Przewodniczący Rady A. Kubat otworzył dyskusję. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Ignacy Palutek oznajmił, że z 

opinii RIO oraz Komisji Rewizyjnej wynika, że sprawozdania sporządzone są prawidłowo, a  

słupki się zgadzają – i tak było też w latach poprzednich. W Klubie PiS było wiele dyskusji w 

temacie, w wyniku których stwierdzono, że Klub z wieloma rzeczami się nie utożsamia. 

Zadłużenie powiatu wynoszące 31 mln zł to za dużo, mimo twierdzenia Zarządu Powiatu, ale 

także części radnych, że margines jest bezpieczny i można się więcej zadłużać. Lepiej jednak 

byłoby, gdyby dług powiatu wynosił 20 mln zł,  a najlepiej 10 mln zł. Klub ma też 

zastrzeżenia do wydatków, gdzie wynagrodzenia stanowią 52%, natomiast wydatki na drogi 

tj. na inwestycje będące priorytetem tylko 37,4%. Niepokój wywołuje różnica pomiędzy 

kwotami. Przewodniczący Klubu oznajmił, że docierają do nich krytyczne sygnały od 

czytelników biuletynu „Wieści Powiatowe” odnośnie artykułów poruszających zagadnienia 

ogólnopolskie i zawierających krytyczne głosy wobec rządu RP, które nie powinny mieć 

miejsca w tego typu gazecie. Klub PiS z tymi głosami się zgadza i takim artykułom się  

sprzeciwia wyrażając nadzieję, że to się zmieni. Nie zgadzają się ponadto z prowadzonym 

przez Zarząd tzw. zrównoważonym rozwojem terytorialnym w sytuacji, gdy jedna gmina 

mocno dofinansowuje zadania powiatu, a druga nie daje nic, mimo ponoszenia nań przez 

powiat sporych nakładów inwestycyjnych. Są też inne przykłady, co widać w informacji PZD 

dotyczącej wykonania zdań drogowych w 2017 roku.  A zatem nie jest to zrównoważony 

podział. Radny przypomniał, że na ostatniej sesji składał interpelację w związku z zarzutami 

Zakładu Projektowania, Usług i Realizacji Robót Inżynieryjnych „Most” w Katowicach 

dotyczących przebudowy mostu w Koniecpolu. Sprawę tę Zarząd Powiatu powinien był 

załatwić w zarodku, bo była niepotrzebna i nie powinna była wyjść poza starostwo. Poza tym 

nie wiadomo, dlaczego inwestor otrzymał od powiatu pełnomocnictwo do występowania o 

pozwolenie budowlane. Ma także uwagi, co do słupków parkingowych, które ustawiono tak, 

że zabrano miejsca parkingowe, których i tak jest mało. Słupki te powinny zniknąć, bo 

parking rotacyjny był bardzo potrzebny i petentom i radnym. Przewodniczący oświadczył, że  

biorąc pod uwagę powyższe Klub PiS wstrzyma się od głosu nad udzieleniem absolutorium.  

 

Radny J. Przybylski odniósł się do hasła lansowanego przez Zarząd, co do zrównoważonego 

podziału powiatu w ramach uzupełnienia wystąpienia kolegi klubowego. W powiecie są 

gminy biedniejsze i bogatsze, natomiast podział środków powiatowych jest niesymetryczny i 

te dysproporcje widać w poszczególnych gminach. Radny oznajmił, że wszelkie jego wnioski 

do budżetu są corocznie odrzucane. Wnioskował np. bez echa o dokończenie drogi w 

Blachowni, bo na odcinek 1 km pomiędzy DPS-em a drogą na Opole oraz zniszczony, a  

potrzebny chodnik zabrakło środków. Co do absolutorium zgadza się, że są to słupki, które 

winny się zgadzać i skarbnik zrobił to wspaniale, więc nie można się „doczepić”. Radny 

nadmienił, że przejrzał dziś bieżący nr „Wieści Powiatowych”. Tym razem treści 

zamieszczone w biuletynie satysfakcjonują go, gdyż podejmowane tematy dotyczą 

działalności Starostwa oraz Rady, czyli są takie, jakie powinny się znaleźć w gazecie 
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samorządowej, a nie w piśmie politycznym. Radny nadmienił, że w biuletynie powiatowym 

powinno być promowane czytelnictwo, szczepienia etc., a nie wizje głównego redaktora.   

 

Skarbnik K. Toczko odniósł się do poruszonych kwestii, co do wynagrodzeń pracowniczych 

oraz zadłużenia powiatu. To, że 50% wydatków przeznaczane jest na wynagrodzenia i 

pochodne, to norma i rzecz zrozumiała. Samorząd to administracja, gdzie praca urzędnicza 

nie zawsze jest wymierna i widoczna materialnie. Z drugiej strony zarobki w starostwie w 

porównaniu do innych samorządów są dużo niższe, gdyż radni tego skrupulatnie pilnują, a 

specjaliści są kaperowani do innych samorządów i dobrych pracowników trudno pozyskać. 

Natomiast z aktualnego zadłużenia powinni się cieszyć, zwłaszcza w dzisiejszej dobie 

pozyskiwania środków pomocowych, w tym konieczności zabezpieczenia wkładu własnego 

oraz określonych ustawowo wysokości dochodów własnych. Skarbnik zapewnił, że 

zadłużenie powiatu jest bezpieczne i pozwoliło wziąć w rb. dodatkowe 5 mln zł kredytu. 

Jeżeli z jednej strony chce się inwestować, a z drugiej nie brać kredytów, to się to wzajemnie 

wyklucza, gdyż zadłużenie przekłada się na inwestycje i wynika z chęci zrobienia czegoś, co 

jest w dzisiejszych czasach normalne. Oznajmił, że jeśliby w kolejnej kadencji nadal był 

skarbnikiem i byłyby środki unijne, to będzie wnioskował o dalsze kredyty w ramach 

dopuszczalnych wskaźników, bo to jedyny kierunek rozwoju.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat oświadczył, że radni z klubów koalicyjnych będą głosować 

za udzieleniem absolutorium zgodnie z ustaleniami. Zapowiedź Przewodniczącego Klubu PiS 

o wstrzymaniu się od głosowania świadczy o akceptacji i wspieraniu działań prowadzonych w 

trakcie roku i dobrze, gdyż podejmowane działania i realizowane inwestycje służą wszystkim 

mieszkańcom powiatu. Taki zapowiedziany głos ceni i za taki głos dziękuje, bo głos 

przeciwny byłby sprzeciwem wobec działań. Następnie Przewodniczący podziękował 

skarbnikowi za cenny głos w dyskusji, który uznaje za głos finansisty i ekonomisty z krwi i 

kości, bo aby się rozwijać, trzeba się zadłużać. Wyraził nadzieję, że przedstawione uwagi 

znajdą odbicie za chwilę w głosowaniu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Rydzek oznajmił, że z wielką przyjemnością uczestniczy dziś 

w sesji, gdyż widać obopólny szacunek i zgodę. Gdyby wszyscy byli  jednogłośni, byłoby to 

dziwne, dlatego dobrze jest wysłuchać głosu opozycji, którą jest kreatywna. Jeżeli budżet 

powiatu wynosi 100 mln zł, a radni dyskutują o biuletynie powiatowym wydawanym za 

promile z budżetu  i nie ma innych argumentów, to tylko świadczy o tym, że środki 

wydawane są prawidłowo i potwierdza to dobre gospodarowanie powiatem, nie tylko w tej 

kadencji, ale też w poprzednich. Cieszy się zatem, że ma do czynienia  ludźmi, którzy 

poważnie traktują samorząd, którzy wydają pieniądze w sposób  prawidłowy, którzy pracują z 

należytą kulturą i szacunkiem do siebie.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku dalszych głosów zamknął dyskusję.  

 

Ad.12f 

Przewodniczący Rady A. Kubat poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2017 rok. Projekt uchwały został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych 

wraz z zawiadomieniem o sesji i został zaakceptowany przez komisję merytoryczną.  

 

Rada Powiatu w obecności 24 radnych: 21 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” 

podjęła uchwałę Nr XXXI/236/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
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Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały, a następnie złożył 

gratulacje Staroście i Zarządowi. Podziękował im za pracę i zaangażowanie oraz za wyrażone 

dziś opinie i głosowanie, które pokazuje, że wszyscy radni idą w jednym kierunku.  

 

Starosta K. Smela wyraził zadowolenie z wyników głosowania stwierdzając, że tak 

naprawdę radni nie walczą politycznie, a głosy w opozycji dotyczą głównie zrównoważonego 

rozwoju oraz zadłużenia powiatu. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój to są standardy i 

sposób realizacji, a więc pomoc dla biedniejszych gmin, aby było widać u nich rozwój. 

Starosta nadmienił, że rozwój w powiecie widziany jest głównie przez pryzmat dróg, bo tak to 

ustawodawca ustalił. Jeśli chodzi o zadłużenie, to jakby się powiat uparł, to mógłby mieć 

zadłużenie zerowe, ale wówczas nic by nie zrobił w kierunku inwestycji oraz budowy dróg, 

więc czym by się chwalił? Tymczasem unijne środki pomocowe kończą się powoli i trzeba je 

maksymalnie wyciągnąć. Co do „Wieści Powiatowych” nie zgadza się, że zero krytycznych 

artykułów jest dobre. Nie podoba mu się np. to, że ktoś zabiera mu  pensję, jako 

samorządowcowi. Być może zamieści tekst w tym temacie i nie sądzi, że to będzie złe, bo w 

kraju odbywa się dyskusja i trwa niepisana wojna na linii rząd - samorząd. Ma więc prawo w 

takiej dyskusji uczestniczyć i w piśmie powiatowym się bronić, tym bardziej, że nie wie z 

jakiego powodu obniża się wynagrodzenie starostom oraz wójtom i nie rozumie mechanizmu. 

W działaniach Zarządu nie dostrzega większych błędów. Starają się, na ile mogą i dobrze, 

jeśli radni ich w tym wspierają. Wiadomo, że wszyscy chcieliby mieć więcej i lepiej. W 

związku z tym, że kadencja się kończy następcom życzy lepszych wyników i lepszych 

pieniędzy oraz kompetencji, choć wiadomo, że nie zawsze będzie jednomyślność. Dobrze, że 

opozycja jest, że można się zreflektować, bo przy tych pochlebstwach i samouwielbieniu 

może by polegli po drodze.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zarządził 15-minutową przerwę zapraszając radnych do 

uczestnictwa w oficjalnym oddaniu do użytku windy w budynku Starostwa Powiatowego. 

 

P r z e r w a  

 

Ad. 13  

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok został radnym dostarczony w materiałach  

sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednogłośnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/237/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Sekretarz Urzędu Gminy Kruszyna Małgorzata Wierzbicka w im. wójta Jadwigi  

Zawadzkiej oraz całej społeczności Kruszyny podziękowała za środki na inwestycje drogowe 
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przekazane przez powiat dla gminy. Co prawda prosili długo, ale udało się ku obopólnej 

radości i poleca się na przyszłość.   

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027 został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, 

czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: jednogłośnie 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/238/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego 

na lata 2018 –  2027. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 15 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie podziału powiatu 

częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom 

wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia 

wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych: 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXXI/239/2018 w sprawie podziału powiatu częstochowskiego na okręgi 

wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu 

Częstochowskiego.  Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 16 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania  i kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy 

są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych jednogłośnie: 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/240/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania  i kontroli 
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prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i 

placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego.  Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2017 roku został 

radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 23 radnych jednogłośnie: 23 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/241/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego w 2017 roku.  Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 18 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi  w zakresie budowy 

chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1047 S w m. Blachownia ul. Piastów 

został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. 

Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/242/2018 w sprawie powierzenia Gminie Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami 

publicznymi  w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 

1047 S w m. Blachownia ul. Piastów.  Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

  

Ad. 19 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Częstochowie został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Zapytał, czy 

są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 
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Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/243/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji 

Rady Powiatu w Częstochowie.  Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 20 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie został radnym 

dostarczony wraz z treścią skarg w materiałach sesyjnych i zaakceptowany przez komisję 

merytoryczną. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/244/2018 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Częstochowie, tym samym uznając skargi za niezasadne. Uchwała stanowi załącznik nr 

18 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 20a 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych i zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Projekt był rekomendowany przez 

członka Zarządu J. Miarzyńskiego przy wprowadzaniu do porządku obrad. Zapytał, czy są uwagi i 

zapytania do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku głosów poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/245/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych 

uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 20b 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie  powierzenia 

Gminie Koniecpol zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy 

chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 1107 S w m. Koniecpol ul. 

Klonowa, gm. Koniecpol został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i 

zaakceptowany przez komisję merytoryczną. Projekt był rekomendowany przez wicestarostę 

H. Kasiurę przy wprowadzaniu do porządku obrad. Zapytał, czy są uwagi i zapytania do 

projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady A. Kubat wobec braku uwag poddał pod głosowanie ww. projekt 

uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/246/2018 w sprawie powierzenia Gminie Koniecpol zadań z zakresu zarządzania 

drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1107 S w m. Koniecpol ul. Klonowa, gm. Koniecpol. Uchwała stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Ad. 20c 

Przewodniczący Rady A. Kubat poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty Częstochowskiego został radnym dzisiaj 

przekazany i dzisiaj został wprowadzony do porządku obrad. Podstawa prawna została 

podana w projekcie i w uzasadnieniu. Wskazane w niej rozporządzenie Rady Ministrów 

obowiązuje z automatu i niesie skutki finansowe dla starosty. Niepodjęcie uchwały narazi 

starostę i urząd na naruszenie dyscypliny finansowej. Każdy może mieć swoje zdanie i nie 

wszyscy muszą się zgadzać z obligatoryjnym ustalaniem wynagrodzeń w samorządach. O 

swoich dylematach w temacie starosta wspominał w punkcie dot. absolutorium. Zachęca do 

dyskusji. Prosi radcę prawnego o wyrażenie komentarza.  

 

Radca prawny B. Kosińska-Bus poinformowała, że co do zasady wynagrodzenie starosty 

ustala Rada. Obecnie zmieniły się stawki wynagrodzenia zasadniczego starosty określone w 

rozporządzeniu Rady Ministrów, które wynoszą 3800 zł – 5000 zł, co ma wpływ na dodatek 

specjalny i dodatek funkcyjny, a co oznacza, że z dniem 1 lipca br. następuje obniżenie 

wynagrodzenia starosty. Są różne zdania na ten temat m.in. w prasie i telewizji i różne 

dyskusje się toczą nt. zgodności bądź niezgodności z prawem, ale to inna materia. Na ten 

moment Rada powinna ustalić wynagrodzenie bądź nie, ale wówczas będzie obowiązywała 

stara stawka. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały w sprawie dostosowania wynagrodzenia do 

obowiązujących przepisów, czyli nie dokona obniżenia, to starosta może mieć problem, bo  

kwota dotychczasowa nie powinna być dalej wypłacana. Starosta występuje w podwójnej roli:  

jako pracownik i kierownik sektora finansów publicznych, więc może odpowiadać za 

naruszenie finansów publicznych, choć nie wiadomo, czy tak by było, ale wtedy musiałby być 

sędzią we własnej sprawie. Takie są wykładnie prawne, w tym  Związku Powiatów Polskich. 

Starosta również mógłby polecić, aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów wypłatę obniżonego wynagrodzenia, ale postąpiłby wtedy wbrew uchwale Rady. Z 

drugiej strony nie można się zrzec wynagrodzenia za pracę. Rady różnie podejmują uchwały, 

bo tak samo ustalane jest wynagrodzenie wójtów i prezydentów. Na ogół ustalają zgodnie ze 

stawkami rozporządzenia. Tylko pojedyncze Rady nie podjęły stosownych uchwał i czekają, 

co będzie z rozporządzeniem. Jeżeli ktoś kiedyś stwierdzi niezgodność rozporządzenia z 

ustawą o pracownikach samorządowych, to sprawa roszczeń starosty będzie otwarta z 

powodu utraty części wynagrodzenia.  

 

Przewodniczący Rady A. Kubat zapytał, czy są uwagi i zapytania do projektu uchwały, a 

następnie wobec ich braku poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Rada Powiatu w obecności 22 radnych jednogłośnie: 22 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXXI/247/2018 w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty 

Częstochowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  
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Przewodniczący Rady A. Kubat stwierdził podjęcie ww. uchwały. 

 

Starosta K. Smela podziękował za wyniki głosowania, bo gdyby Rada nie obniżyła mu 

wynagrodzenia to miałby spory problem. Były propozycje, aby walczyć, ale różnie to dla niego 

mogłoby się skończyć. Mógłby, jak pani mecenas stwierdziła, wydać dyspozycje, aby wypłacać 

sobie niższe wynagrodzenie, ale sam sobie nie może ustalać pensji. Robi to Rada. Dziękuje z 

bólem serca, bo nie przypuszczał, że kiedykolwiek dożyje w samorządzie takiego nacisku, a 

samorząd chcąc dobrze zrobić staroście musi mu obniżyć pensję. Problem będzie miał nadal, bo 

zgodnie z rozporządzeniem musi obniżyć pensje członkom zarządu i nie wie, czy są z tego 

powodu szczęśliwi, czy nie. Starosta poinformował, że planowane podwyżki dla pracowników 

urzędu będą. Słyszał wprawdzie o mechanizmach, że skoro mu zabrali, to pracownicy też nie 

dostaną. U nas tak nie będzie. Dał słowo pół roku temu, że postara się znaleźć pieniądze, które 

teraz skarbnik policzył i podwyżki będą, bo tak obiecali.  

 

Radny M. Chudzik przypomniał, że jak był starostą to Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego zaproponował dla sobie obniżkę wynagrodzenia z powodu niedomykania się 

budżetu i zostało to spełnione.   

 

Ad. 21 
Starosta K. Smela poinformował, że odpowiedzi na interpelacje radnych zostaną udzielone 

na piśmie w trybie administracyjnym. 

 

Ad. 22 

Przewodniczący Rady A. Kubat przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady  

w okresie od ostatniej sesji tj. od 26 kwietnia 2018 roku stanowiącą załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. Korespondencja znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 

Ad. 23 

Radna M. Dziura w imieniu mieszkańców Nakła oraz swoim podziękowała Zarządowi 

Powiatu oraz Naczelniczce Wydziału GN M. Kuk za podjęcie działań w celu pozyskania  

dodatkowych środków na przeprowadzenie scaleń gruntów w gm. Lelów. Już dzisiaj 

mieszkańcy Nakła są bardzo zadowoleni, gdyż scalenia pomogą rozwiązać im wiele spraw. 

Dziękuje, udało się.   

 

Przewodniczący Rady A. Kubat podziękował osobom, które zaangażowały się w zakup i 

wdrożenie systemu elektronicznego eSesja do obsługi Rady wraz z tabletami. Dziękuje 

staroście K. Smeli za pozytywną decyzję i wsparcie, Zarządowi za dobry odbiór, paniom z 

biura rady, bo się napracowały i przede wszystkim informatykom starostwa na czele z 

Miłoszem Kopelem i Szymonem Brysiem za wszelaką pomoc i kompetencje. Od radnych 

oczekuje deklaracji, co do określenia sposobu otrzymywania dokumentacji: czy w wersji 

papierowej, czy w elektronicznej, która usprawni pracę w biurze rady i wygeneruje 

oszczędności na papierze oraz wydruku. Osobiście zachęca do formy elektronicznej, aby 

wykorzystać zdobycze informatyki wkraczające do nas w szybkim tempie. Przypomniał, że 

starosta apelował u udział w pielgrzymce kresowian na Jasną Górę w dniu 1 lipca br. pod 

patronatem marszałka St. Dąbrowy, do której też zachęca. Będzie to na pewno wspaniała i 

piękna uroczystość.  
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Ad. 24 

Przewodniczący Rady A. Kubat wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12:45 zamknął 

obrady XXXI Sesji.  
 
 
Protokołowała Iwona Ciniewska 


